
2019-2020 н.р. 

ПРОТОКОЛ №3 

засідання педагогічної ради  

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

від 26. 12. 2019 року 

Голова педради – Баб'як Мирон Михайлович 
Секретар педради – Підцерковна Ольга Іванівна 
  
Присутні -   95    чол. 
Відсутні -    21  чол. 
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
       

1. Затвердження  Правил прийому на здобуття  ступеня  молодшого 

бакалавра, бакалавра  у Державному  вищому  навчальному  закладі 

«Дрогобицький коледж нафти і газу». 

                                /Доповідає: Андибур Б.І./  

2. Затвердження Положення  про приймальну комісію  Державного 
вищого навчального  закладу  «Дрогобицький коледж нафти і газу». 

                                /Доповідає: Андибур Б.І./ 

 По першому питанню. 

Ухвалили:  Затвердити  Положення  про приймальну  комісію Державного 

вищого навчального закладу «Дрогобицький  коледж нафти і газу». 

По другому питанню 
 

Ухвалили:  Затвердити  Правила прийому  на навчання для здобуття 

ступеня  молодшого бакалавра, бакалавра у Державному вищому 

навчальному  закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2020 році. 

 
 
 
 
 
 



 
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
від 24 лютого 2020 року 

Голова педради – Баб'як Мирон Михайлович 
Секретар педради – Підцерковна Ольга Іванівна 
 
Присутні -   92 осіб 
Відсутні -   26  осіб 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Затвердження Правил прийому на навчання  для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий 

навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2020 році). 

                   /Доповідає – відповідальний секретар  Хомош Ю.С./ 
 
По першому питанню. 
 

УХВАЛА 
 

Затвердити Правил прийому на навчання  для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Дрогобицькому 

фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад 

«Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2020 році). 

 

 

 
ПРОТОКОЛ № 5 

 
засідання педагогічної ради ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

від 09 червня 2020 року 
Голова педради – Баб'як Мирон Михайлович 
Секретар педради – Підцерковна Ольга Іванівна 
 
Присутні -   83 осіб 
Відсутні -    35  осіб 
 

 



 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
 

1. Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття ступеня 

молодшого  бакалавра у Державному вищому  навчальному закладі 

«Дрогобицький коледж нафти і газу»    

                      /Доповідає – відповідальний секретар  Хомош Ю.С./ 
 
По першому питанню. 
 
УХВАЛА 

 
1. Затвердити  зміни  до Правил прийому на навчання  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий 

навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2020 році). 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання педагогічної ради Дрогобицького фахового коледжу нафти і 
газу 

 
                                                                            від 26 червня 2020 року 
                                                                           (в дистанційній формі) 

 
Голова педради – Баб'як Мирон Михайлович 
Секретар педради – Підцерковна Ольга Іванівна 
 
Присутні -   101  особа 
Відсутні -   11  осіб 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

2. Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня ступеня фахового молодшого  бакалавра у 

Дрогобицькому фаховому  коледжі нафти і газу. 

                                          /Доповідає – відповідальний секретар  Хомош Ю.С./ 

3. Затвердження  ліміту  стипендій для студентів І-ІІ-курсів . 

                                   /доповідає Зінкевич В.І./ 



По першому питанню. 

Ухвалили 

Затвердити зміни до Правил прийому  на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня  фахового бакалавра у Дрогобицькому фаховому 

коледжі нафти  і газу (Державний вищий  навчальний заклад «Дрогобицький 

коледж нафти і газу») у 2020 році. 
 

По другому питанню. 
 
Ухвалили: 

1. Визначити однаковий для всіх відділень. Курсів, спеціальностей ліміт 

стипендіатів, яким буде призначатися  академічна  стипендія  за 

результатами  семестрового контролю  за 2-й семестр  2019/2020 н.р. – 

43% від фактичної кількості  студентів денної форми, які навчаються  

за державним  замовленням. 

2. Визначити однаковий  для всіх відділень  ліміт стипендіатів-

відмінників, яким  буде призначатися академічна  стипендія  за 

особливі  успіхи  в навчанні  за результатами  семестрового  контролю  

за 2-й семестр  2019/2020 н.р. – 10%від  фактичної  кількості  студентів  

денної форми навчання . які навчаються за державним замовленням на 

певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на 1 липня 

2020 року.  

                                    /  Прийнято - одноголосно/. 

 
  


